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) أيهم األعم ؟ ألن كل شيء (( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) : واملتوالد وهذه اآلية بعض من قوله تعاىل 

يشمل الدواب وغري الدواب حىت األشجار من املاء طيب قوله من املاء كل شيء حي الناس يستشهدون باآلية 

 أي ...يستشهدون عليها ؟ على ا على غري ما أراد اهللا  

  ... الطالب:

أن املاء ضروري لبقاء احلياة وليس األمر كذلك بل اآلية تدل على أن أصل األشياء احلية من املاء  على:  الشيخ

نا من املاء كل شيء حيا أي صريناه حيا باملاء ولكن ما لولو كان املراد ما يستشهد به الناس من أجله لقال وجع

ة إليه ألن أصله ول إذا كان أصلها املاء فهي مفتقر ء فنقهي اآلية بال شك أن أصل هذه األشياء احلية من املا

م فمنهم ا) كاحليات واهلو (( واهللا خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه )ومنوها ال يكون إال باملاء 

ا إن هذا التخصيص يدل على أن الدابة املراد م العقالء وإال لقال فمنها أي من هذه الدواب إال أن العلماء قالو 

للعقالء ولذلك قال فمنهم أي من هذه الدواب من ميشي على بطنه واللي ميشي ألي شيء ؟ يف ذلك تغليبا 

املؤلف يظهر وايش هي ؟ لكن هذا مشيه مثل احليات واهلوام احليات معروفة واهلوام  ؟يزحفميشي واال على بطنه 

ميشي على رجلني ومنها ما ميشي على أربع  يل يف كالمه نظر ألن اهلوام منها ما ميشي على بطنه ومنها ما

فالتخصيص فيه نظر أما احليات فنعم متشي على بطنها وكذلك السحايل متشي على بطنها ومنهم من ميشي على 

على رجلني اثنتني فيه طري متشي على أكثر من رجلني ؟ ال ميشي والطري ميشي على رجلني رجلني كاإلنسان 

ومنهم من ميشي على أربع كالبهائم ان الطيور هلا رجالن اثنتان نعرفه كن اللي يوجد وال ندري ؟ ل نعرف ميكن

  واألنعام هذا واضح 

 من باب القصر ؟باب القصراحلصر واال من من باب القصر ؟ من  ال الاطيب هل هذا التقسيم مفيد للحصر و 

يه شيء يسمونه أم أربعة يعين االقتصار على بعض األشياء ألن من الدواب من ميشي على أكثر من أربع ف

وفيه أشياء هلا دون ذلك هلا ستة أرجل وفيه أشياء هلا أكثر من ذلك إمنا هذا التقسيم ليس  موجود وأربعني رجل

يخلق اهللا ما يشاء (( للحصر ولكنه للقصر أي من باب االقتصار على بعض األنواع فقط ويدل على ذلك قوله 
هذا الذي ذكر على بطنه وعلى رجلني وعلى أربع وعلى ما هو أكثر يعين من ))  إن اهللا على كل شيء قدير

((  : من ذلك فإن اهللا سبحانه وتعاىل ال أحد يعجزه فهو خالق ملا يشاء حسب ما تقتضيه حكمته تعاىل مث قال
) القدرة صفة يتصف ا القادر حبيث يفعل ما يريد بدون عجز خبالف القوة فإنه إن اهللا على كل شيء قدير )

(( اللُه الِذي  : فالقوة تقابل الضعف والقدرة تقابل بالعجز وانظر إىل قوله تعاىل ضعفيفعل ا ما يريد بدون 
ٍة َضْعًفا َوَشْيَبةً  َجَعَل ِمْن بـَْعِد قـُو ًة ثُم َجَعَل ِمْن بـَْعِد َضْعٍف قـُو وانظر إىل ]54)[الروم:) َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ثُم
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َوَما َكاَن اللُه لِيـُْعِجَزُه ِمْن َشْيٍء ِفي السَمَواِت َوال ِفي اَألْرِض ِإنُه َكاَن َعِليًما َقِديًرا  (( : وقوله تعاىل
فجعل القدرة يف مقابل العجز فهو قدرته ال يعجر سبحانه وتعاىل على كل حال القدرة صفة ]44)[فاطر:)

ا طيب رجل مثال يصلي قائما ولكن مع تعب نقول هذا يتصف ا القادر حبيث يفعل ما يريد بدون عجز هكذ

ال قوي ؟ قادر وفيه إنسان يصلي قائما وهو ال يهمه هذا نسميه قوي وقادر أيضا فيه إنسان حيمل هذه اقادر و 

حيملها األول قوي والثاين قادر ألنه  يا اهللا الصخرة كما حيمل الريشة ال يهمه وفيه إنسان حيمل هذه الصخرة 

(( إن اهللا  : هذا ليس قويا وال قادرا طيب قولهملا جاء فيها عيي ن مع التعب واملشقة وفيه أيضا ثالث يفعله لك
نه على ما يشاء قدير هذه الكلمة ال ينبغي أن نقوهلا ون ايوجد كلمة بني الناس يقول )) على كل شيء قدير

شاء دون الذي ال يشاء مع أن اهللا ه على ما يتألنك إن قيدت القدرة باملشيئة حصل بذلك قصور فتكون قدر 

نه اقادر على ما يشاء وعلى ما ال يشاء لكن ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن فالذي يوجد بعض الناس يقول 

فقط السيما إذا  على كل شيء قدير ال على الذي يشاؤهعلى ما يشاء قدير جيب أن ينهى عنها ويقال قل إنه 

احلصر وأنك حصرت القدرة مبا  ؟يفيدوايش ملعمول فإن تقدمي املعمول قلت أنه على ما يشاء قدير وقدمت ا

كما أطلقها سبحانه لنفسه   ه فقط وهذا ليس بصحيح فالذي جيب على اإلنسان أن يطلق صفة القدرة هللاءشا

(( وهو على جمعهم إذا  : نه على كل شيء قدير كما وصف اهللا به نفسه ال مبا شاء وأما قوله تعاىلويقول ا
فاملشيئة هنا ليست قيد يف القدرة ولكنها قيد يف اجلمع يعين أنه إذا شاء هذا الفعل فليس بعاجز  )) ء قديريشا

عنه وهذا قاله اهللا تعاىل ردا على من أنكروا البعث وقالوا إن اهللا ال ميكن أن جيمع الناس بعد أن تفرقوا يف األرض 

 مامسلم يف الرجل الذي أمره اهللا تعاىل أن يدخل اجلنة بعد وكانوا رميما ومثل ذلك أيضا ما ورد به احلديث يف 

خياطبه لفعل شيء وقع فكأنه قال إين على  فإنه هنا ))إني على ما أشاء قادر  (( : سبق عليه فقال اهللا تعاىل

ذلك قادر إذا شئته وهلذا عرب بقادر دون قدير ألن قدير أبلغ الصفة خبالف قادر فقد تتعلق بفعل شيء معني 

أن يطلق صفة القدرة إذا وصف اهللا ا فيقول إنه  يهجيب عل ينبغي على االنسان بل الذي على كل حال الذيف

  على كل شيء قدير فقط وال يقيدها باملشيئة خيلق اهللا ما يشاء إن اهللا على كل شيء قدير 

اط طريق مستقيم أي أي بينات هي القرآن واهللا يهدي من يشاء إلى صر " ) (( لقد أنزلنا آيات مبينات ) 
لقد أنزلنا سبق الكالم على مثلها عدة مرات وقلنا أن هذه اجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات القسم " دين اإلسالم 

قد أصلها واهللا لقد فتكون اجلملة هنا مؤكدة ذه املؤكدات الثالثة وقوله مبينات أي بينات ال لوالالم وقد ألن 

بينات أبلغ من بينات ألن املبني البائن يف نفسه املبني لغريه فهو منعم ألن  شك أن هذ التفسري ال يطابق املفسر

والصواب أن  اظاهر يف نفسه مظهر لغريه والبني ظاهر يف نفسه فقط واألول أبلغ هلذا تفسري املؤلف يعترب قاصر 
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؟ تبني كل ما يتعلق تبني ش وايمبينات مبعىن البينة يف نفسها املبينة لغريها اآليات هذه اليت أنزهلا اهللا مبينات 

نعم وصفات اخلالق من صفات املخلوق صاحل العباد تبني اخلري من الشر واحلق من الباطل واملتقي من الفاسق مب

وكل ما حيتاج الناس إليه ويتعلق مبصاحلهم يف دينهم ودنياهم فإن هذه اآليات بينته لكن التبيني له طرق تارة 

يكون بيان القرآن بالتفصيل وأحيانا باإلمجال فمثال إذا تدبرت  اكون باإلمجال أحيانيكون تبيينا بالتفصيل وتارة ي

أقيموا آيات الفرائض يف قسمة املواريث جتد أن اآليات فيها بينة بالتفصيل وإذا تدبرت بعض اآليات األخرى مثل 

(( وأنزلنا عليك  : ل اهللا تعاىلجتد أا جمملة لكن اإلنسان يعرفها من أدلة أخرى وهلذا قا الصالة آتوا الزكاة
  ) ما من شيء إال بينه هذا القرآنالكتاب تبيانا لكل شيء )

حممد عبده رمحه اهللا أنه كان يف مطعم يف أحد بالد أوربا وكان عنده  الشيخوقد قصصت عليكم ما ذكر عن  

شوف يف ما نم طبعا حنن رجل من النصارى فقال له إن القرآن تبيانا لكل شيء فهل بني كيف يصنع هذا الطعا

القرآن هكذا أنك ملا تصنع الطعام حط ملح وحط حلم وما أشبه ذلك ما هو موجود فقال نعم هذا القرآن بني 

لنا كيف نصنع هذا الطعام تعجب هذا الكافر النصراين قال كيف فدعا صاحب املطعم وقال له كيف صنعت 

(( فاسألوا أهل الذكر  : فقال هكذا يف القرآن فإن اهللا يقولهذا الطعام فقال صنعته كذا وكذا وبني له تراكيبه 
) القرآن ما بني ذلك تفصيال لكن أرشدنا كيف تدي إىل معرفة األمور فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون )

  وعلمإن كنتم ال تعلمون وطبعا هذه اآلية ال تريد أهل الذكر أي الطبخ لكن إما أن نقول أهل الذكر أهل العلم 

معىن العلوم الشرعية على العلوم الشرعية يكون من باب  نعطيهكل شيء حبسبه وإما أن نقول أهل العلم بالشرع و 

العلوم املعنوية يف اآلية ألن اآلية إن مل تشمل هذا بعمومها اللفظي فهي شاملة له بعمومها املعنوي والعموم 

دل عليه الكالم داللة مطابقة والعموم املعنوي لفظا لكالم املعنوي باملناسبة العموم اللفظي هو الذي دخل يف ا

هو الذي دل عليه الكالم بالقياس يعين ما دخل يف اللفظ ولكنه يقاس عليه ألن القياس عبارة عن اشرتاك املقيس 

واملقيس عليه يف العلة اليت من أجلها ثبت احلكم وهذا عموم معنوي ولذلك جتدون يف كالم العلماء يقول هذه 

املسألة يشملها النص بعمومه اللفظي مبعىن أا فرد من أفراد هذا العموم وأحيانا يكون بعمومه املعنوي مبعىن أا 

  تقاس على ما دل عليه

) ملا بني حال اآليات وأا آيات مبينات لكن هل كل أحد يشاء ) (( واهللا يهدي من : مث قال اهللا تعاىل 

واضحة مبينات  قال واهللا يهدي من يشاء يعين على الرغم من كون اآليات يستفيد من هذه اآليات املبينات ال

بينة على الرغم من ذلك فما كل أحد يهتدي ا وإمنا اهللا تعاىل يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم وهذه اآلية  م

إلى صراط (( واهللا يدعوا إلى دار السالم ويهدي من يشاء  : كغريها من الكثري من اآليات مثل قوله تعاىل
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) فعمم بالدعوة لكن اهلداية يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم هذه مثلها فاآليات مبينات موضحة مستقيم )

لألمور لكن ما كل أحد يهتدي ا فاهللا تعاىل يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم طيب كلمة من يشاء تقدم 

كمة فاهللا تعاىل يهدي من اقتضت احلكمة أيضا الكالم على أن كل شيء قيده اهللا مبشيئته فهو مقرون باحل

أن ينظر يف آيات اهللا الكونية ليعترب ا إذ أن االعتبار ا يستلزم عبادة اهللا عز وجل له وأن اإلنسان ينبغي هدايته 

جل أن ينظر اإلنسان هذا الشيء بل أن أل) إمنا قضى اهللا تعاىل ذلك (( ألم تر أن اهللا يزجي سحابا إلى آخره )

ذا الشيء الذي ينظر إليه ويعلمه ليستدل به على قدرة الفاعل ومن مث على عبادته ألن القادر مستحق  يعترب

  ) .(( يا أيها الناس اعبدوا ربكم )للعبادة وهلذا قال اهللا تعاىل 

اهللا على   (( إنوأن اهللا تعاىل له التصرف املطلق يف خلقه خيلق اهللا ما يشاء وفيه إثبات القدرة هللا يف قوله .....
وأشرنا يف التفسري إىل أن ما يستعمله بعض الناس من تقييد القدرة مبا شاء غلط وأن الواجب  )) كل شيء قدير

) واحلديث الذي فيه إين (( وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ) : إطالق صفة القدرة وأجبنا عن مثل قوله تعاىل

لفعل ال بالصفة فالصفة مطلقة والفعل هو املقيد باملشيئة إذا على ما أشاء قادر وقلنا أن هذه املشيئة متعلقة با

  شاء فعل وإذا شاء مل يفعل 

لكل شيء احلق  الي شيء ؟ وفيه أيضا فيما سبق بيان أن اآليات اليت أنزهلا اهللا سبحانه وتعاىل مبينة موضحة 

اهتدى ا كل هل ع كوا مبينة من الباطل وأهل اخلري من أهل الشر واألحكام اليت بني الناس وغري ذلك لكن م

) لكن ما كل أحد يهتدي ا واهللا (( لقد أنزلنا آيات مبينات )الناس ؟ ال وإمنا يهتدي ا من شاء اهللا هدايته 

    يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم

يه مث يثبته ما دام وفيه دليل على أنه ال ينبغي لإلنسان أن يعتمد على نفسه يف اهلداية بل يسأل اهللا دائما أن يهد 

ئما اهلداية مث الثبات عليها وال تغرت مبا اأن اهللا هو الذي يهدي فإذن ال تستقل أنت داية نفسك فاسأل اهللا د

معك من اإلميان مثال فإن ذلك قد يسلب منك السيما إذا أعجب اإلنسان بعمله فإن إعجاب اإلنسان بعمله 

يل على أن الشرع كله اللي هو دين اإلسالم أنه مستقيم ليس فيه قد يؤدي إىل حبوطه وبطالنه وفيه أيضا دل

(( َوَأن َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما  : وهلذا قال اهللا تعاىل )) يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم(( اعوجاج لقوله 
َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصاُكْم بِِه َلَعلُكْم فـَتَـَفرَق ِبُكْم  )) التي تروح يمين وشمال (( فَاتِبُعوُه َوال تـَتِبُعوا السُبلَ 

طيب إذا قلنا أن اهلداية من اهللا عز وجل وأا معلقة باملشيئة يهدي من يشاء فهل هلذه ]153)[األنعام:تـَتـُقوَن )

زاغ (( فلما زاغوا أ : اهلداية سبب ؟ نعم وهو طلب احلق هذا من أسباب اهلداية  الدليل على هذا قوله تعاىل
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) والدليل ما سيأيت يف اآليات اليت بعدها ترشد إىل ما ذكرنا أن سبب اهلداية هو إرادة اإلنسان احلق اهللا قلوبهم )

    وطلبه له فإذا أراده وطلبه فإن اهللا تعاىل يهديه إليه أما إذا أعرض وتوىل فإن اهللا تعاىل ال يهديه إليه طيب

محمد  )) وبالرسول(( بتوحيده  )) باهللا(( صدقنا )) آمنا (( أي المنافقون )) يقولون و (( " يقول اهللا تعاىل 
صلى اهللا عليه وسلم وأطعناهما فيما حكما به ثم يتولى يعرض فريق منهم من بعد ذلك عنه وما أولئك 

يقولون هذه حكاية عن مجاعة سواء كانوا من "  المعرضون بالمؤمنين المعهودين الموافق قلوبهم أللسنتهم

املنافقني كما قال املؤلف أم من غريهم يقولون آمنا باهللا وبالرسول فسر املؤلف اإلميان بالتصديق وقد سبق أن هذا 

التفسري به قاصر وأن اإلميان هو التصديق مضافا إليه شيء ما هو ؟ القبول واإلذعان أن يقبل اإلنسان ما جاء به 

د التصديق فليس بإميان وذا نعلم حنن أن أبا طالب كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأن يذعن له أما جمر 

  مصدقا للنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو بنفسه يقر على نفسه بذلك يقول 

  "ويقول وال يعنى بقول األباطل   لقد علموا أن ابننا ال مكذب لدينا" 

  " من خير أديان البرية دينا   ولقد علمت أن دين محمد "  

ع التصديق ملاذا ؟ ألنه مل يذعن ومل ينقد ما أذعن للرسول صلى اهللا عليه وسلم وال انقاد له  لكنه ليس مبؤمن م 

) هل (( ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا )كذلك أيضا الكفار الذي حكى اهللا عنهم 

ا جاء به الرسول ومل يذعنوا له مل ال ال ؟ يؤمنون به ويصدقوه لكن ملا مل يذعنوا ملا مل يقبلوا ماهم مصدقون باهللا و 

شرعا مبجرد التصديق تفسري ناقص فنقول اإلميان هو التصديق مع القبول واإلذعان يكونوا مؤمنني فتفسري اإلميان 

أعاد حرف اجلر وبالرسول ألن اإلميان بالرسول إميان مستقل  )) آمنا باهللا وبالرسول(( والبد من ذلك وقوله 

يؤمن باهللا إميانا كامال وبالرسول إميانا كامال كما أن الطاعة هللا كاملة وللرسول كذلك مثل  يعين البد أن اإلنسان

) قال أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول مث قال وأويل (( وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم ) : قوله تعاىل

رة إىل أن طاعة والة األمور تبع لطاعة اهللا األمر منكم عطفها على طاعة اهللا والرسول بدون إعادة العامل إشا

ورسوله أما طاعة الرسول فهي مستقلة ومن يطع الرسول فقد أطاع اهللا وطاعة اهللا كذلك مثل أيضا اإلميان باهللا 

وبالرسول إذا جاء حرف اجلر معناه أن هذا إميان مستقل كأن هؤالء يقولون آمنا إميانا كامال باهللا سبحانه وتعاىل 

إميانا كامال بالرسول أنه رسول اهللا وقول املؤلف آمنا باهللا بتوحيده هذا أيضا فيه قصور بل اإلميان باهللا منا آو 

التصرف والتشريع  وغري ذلك يشمل كل هذا وكذلك مبا له من الصفات ألنه ال يتم التدبري يشمل التوحيد و 

مؤمنون وأيضا مطيعون ننفذ  اذا االنقياد يعين أنناإلميان باهللا إال باإلميان بصفاته البد من ذلك وقوله وأطعنا ه

ن معناها موافقة األمر مبعىن أال خترج عمن أمرك وال ختالفه بل توافق أمره إن كان إجيابيا ما هي قالوا إوالطاعة 
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فبالفعل وإن كان سلبيا فبالرتك هذه هي الطاعة وهلذا كلمة طاعة تشمل فعل األوامر وترك النواهي ألن معناها 

مل خنرج عنه وبعد هذا القول يتوىل فريق منهم من بعد  هوافقة األمر فمعىن أطعنا أي أننا وافقنا أمر اهللا ورسولم

ذلك بعد إقرارهم باإلميان باهللا ورسوله يعرض فريق منهم يقول اهللا عز وجل وما أولئك باملؤمنني يعين وما أولئك 

ي لإلميان أصله أو نفي لإلميان كماله ؟ فيه تفصيل إذا كان املعرضون باملؤمنني حقا ولكن هذا النفي هل هو نف

أصله وإذا كان التويل تويل غري مطلق بل فيه بعض األمور فإا ختتلف من مطلقا فهو نفي لإلميان كله  ياالتويل تول

توليه  قد يكون يف بعض األمور إذا تركها اإلنسان وأعرض عنها كافرا وقد يكون مؤمنا ناقص اإلميان املهم أن

نه مؤمن وهو متويل ومعرض فهو كاذب اينايف ما ادعوه من اإلميان ويف هذا دليل واضح على أن اإلنسان إذا قال 

مث يتوىل نرتك الفوائد بعدين يف دعواه إما أنه ليس مؤمنا أصال وإما أنه مؤمن لكن ناقص اإلميان ويف هذا يقول 

ي من هؤالء القائلني وفريق آخر باقون على الطاعة واإلميان ال فريق مبعىن مجاعة منهم أ كفريق منهم من بعد ذل

  يعرضون فيكون ما ادعوه من اإلميان حقيقة

إعراب هذه اجلملة وما أولئك ايش ما ؟ ما نافية لكنها  نشوف) (( وما أولئك بالمؤمنين ) : قال اهللا تعاىل 

ألنه ء امسها لكنه ليس مضموما السبب تعمل عمل ليس عند احلجازيني فرتفع االسم وتنصب اخلرب طيب أوال

ة هؤالء وأوالء وما أشبه ذلك كلها مبنية وقوله باملؤمنني الباء حرف جر زائد من ينمبين أمساء اإلشارة كلها مب

يف قوله ما أولئك ال من حيث املعىن ؟ من حيث اإلعراب أما من حيث املعىن ففيه تأكيد النفي احيث اإلعراب و 

لكنه غري منصوب ا ألن الباء الزائدة يكون العمل له  هاخرب انه رب ما لكن عند النحويني يقولون وقوله املؤمنني خ

زائد واملؤمنني اسم جمرور بالباء وعالمة جره الياء نيابة جر ألا عملها به ظاهر ملباشرا إياه فيكون الباء حرف 

منصوب ا وعالمة نصبه ياء مقدرة ألنه ياء ما  عن الكسرة ألنه مجع مذكر سامل وبعضهم يقول املؤمنني خرب ما

هي للباء مقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل حبرف اجلر الزائد على كل حال هذا تعمق شديد ما له داعي إمنا 

جيب أن نعرف أن ما نافية من حيث املعىن والباء حرف جر زائد والغرض منه تأكيد النفي أي نفي اإلميان عن 

الوا آمنا وأطعنا مث تولوا فليسوا مبؤمنني وعرفتم أن نفي اإلميان هنا إما نفي ألصله وإما نفي لكماله هؤالء الذين ق

.  

  :...؟ الطالب

(( خالف احلجـازيني عنـد مجيـع النحـويني لكـن لغـة بـين متـيم ال يعملوـا عمـل لـيس يف القـرآن صحيح ال :  الشيخ
  ما هذا بشر لو مل تعمل لكان ما هذا بشر طيب يقول الشاعراآلية  تقلفأعملها عمل ليس ومل )) ما هذا بشرا 

  " ومهفهف األعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام"   
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فأجــاب ملــا قــال لــه انتســب مــا قــال أنــا متيمــي أجــاب مــا قتــل احملــب حــرام  ؟ متيمــي متيمــيوايــش هــذا حجــازي واال 

  ب حراما يعين تعمل عمل ليس طيبعرف اآلن أنه متيمي لو كان حجازيا لقال ما قتل احمل

  ...: الطالب

  كان يف بين متيم إال يف عصرنا هذا ال احلجازيون والتميميون كلهم واحد ما يعملون به   :  الشيخ

  ...: الطالب

  لكن املراد بالعرب األولني اللي ما تغريت ألسنتهم لكن اآلن تغريت  ااحلجازيني هم الذين يعملوال :  الشيخ

  ن ...والكوفيو 

أصال الكوفيني والنحويني أصال ما هـي وصـف للعـرب النـاطقني بالعربيـة وصـف للعلمـاء الـذين تولـوا العنايـة بـالنحو 

  قال وما أولئك باملؤمنني 
إذا دعـوا الضـمير يعـود علـى هـؤالء ) (( وإذا دعوا إلى اهللا ورسوله لـيحكم بيـنهم إذا فريـق مـنهم معرضـون ) 

باهللا ورسوله وأطعنا ثم يتولـون إذا دعـوا إلـى اهللا ورسـوله أي إلـى رسـول اهللا صـلى  القائلين الذين يقولون آمنا
إذا دعــوا أي دعــاهم  " اهللا عليـه وســلم المبلــغ عنــه لــيحكم بيــنهم إذا فريــق مـنهم معرضــون عــن المجــيء إليــه

راد أن يـدعوا إىل طيـب قولـه إذا دعـوا إىل اهللا هـل املـ " من يخاصمهم إلى اهللا وإلى رسوله ليحكم بينهم أعرضـوا

اهللا سبحانه وتعاىل ليصلوا إليه فوق عرشه ؟ ال أي شيء يكون الدعاء إىل اهللا ؟ إىل كتابه ألن كتـاب اهللا كـالم اهللا 

 النيب صـلى اهللا عليـه وسـلمعز وجل فالدعاء إىل اهللا هو الدعاء إىل كتاب اهللا وقوله ورسوله هل املراد أن يصلوا إىل 

و يف ســوقه ؟ ال نقــول يف حياتــه إليــه شخصــيا يف املســجد أو يف البيــت أو يف الســوق وبعــد يف بيتــه أو يف مســجده أ

وفاتــه إىل ســنته ألن ســنته قولــه وفعلــه وإقــراره فكأننــا نشــاهده عنــدما نــدعو إىل قولــه أو إىل فعلــه أو إىل إقــراره وقولــه 

لـى اهللا وال عقولـه لـيحكم بيـنهم يعـود  ليحكم بينهم الالم للتعليل يعين دعوا هلـذا الغـرض لـيحكم بيـنهم الضـمري يف

إىل الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم عليهمــا ال يصــح أن يعــود إليهمــا لــو كــان عائــدا إليهمــا لوجــب أن يكــون بصــيغة 

التثنية إىل اهللا ورسوله ليحكما بينهم لكنها تعود إىل واحـد منهمـا إىل الرسـول ألنـه أقـرب مـذكور نعـم لكـن بالنسـبة 

 إما أن يقدر مجلة مثل هذه اجلملة يعين إىل اهللا ليحكم بينهم ورسوله ليحكم بينهم مثـل مـا قلنـا هللا سبحانه وتعاىل

يف قوله تعاىل واهللا ورسوله أحق أن يرضوه ومل يقل أن يرضـومها بـل قـال أحـق أن يرضـوه فقـالوا أن التقـدير واهللا أحـق 

يــه الصــالة والســالم هــو حكــم اهللا ويشــري إىل أن يرضــوه ورســوله أحــق أن يرضــوه وإمــا أن يقــال أن حكــم الرســول عل

هـو املبلـغ عـن اهللا صـار حكمـه  النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلمهذا قـول املؤلـف أي إىل رسـول اهللا املبلـغ عنـه فـإذا كـان 

حياته نرجـع إليـه مباشـرة لـذلك النزاع يف حكم اهللا ويف احلقيقة أن احلاكم املباشر الرسول صلى اهللا عليه وسلم عند 
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ليحكم الضمري يعود على الرسول صلى اهللا عليه وسـلم ملـاذا ؟ ألنـه أقـرب مـذكور مث يقـول إن حكـم الرسـول نقول 

صــلى اهللا عليــه وســلم هــو حكــم اهللا ألنــه مبلــغ عنــه ال حيكــم إال مبــا حكــم اهللا بــه هــؤالء إذا دعــوا إىل اهللا ورســوله 

يعـين إذا األوىل إذا  خلـوكم معنـا ة يعـين للمفاجـأةليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إذا يسميها النحويون فجائيـ

دعـوا إىل اهللا شـرطية جواـا إذا فريـق مـنهم لكنــه صـدر بـإذا الفجائيـة ألنـه مجلـة امسيــة إذا كـان مجلـة امسيـة فإنـه البــد 

مـــا يعـــين تـــدل علـــى املفاجئـــة وايـــش معـــىن فجائيـــة ؟ أن يصـــدر بالفـــاء أو بـــإذا الفجائيـــة نعـــم إذن إذا الثانيـــة فجائيـــة 

وايـش  بعدها ملا قبلها هؤالء إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم هـل يفكـرون وينظـرون هـل يقبلـون أو ال يقبلـون

ال يردون مباشرة والعياذ باهللا ال يتأنون يف األمر يقولوا نفكر إذا فريق منهم معرضون علـى طـول يعـين بـدون  اجلواب

ورســـوله إذا فريـــق مـــنهم معرضـــون وهـــذا والعيـــاذ بـــاهللا أشـــد يف تـــرو فكـــأم مـــن األصـــل مســـتعدون لـــرد حكـــم اهللا 

بــه  االسـتكبار ويف العتــو مــن رجــل يقـول أنــا أتــروى وإن كــان الكـل واحــد يف حكمــه إذ الواجــب قبـول مــا حكــم اهللا

وهلــذا قــال إذا فريــق بــه دليــل علــى أنــه مســتكرب وال يريــد أبــدا أن خيضــع للحــق  ورســوله لكــن كــون اإلنســان يفــاجئ

احملــرتزات يف القــرآن الكــرمي يف األول مث تــوىل فريــق ألنــه لــيس كــل مــن قــال آمنــا بــاهللا وأطعنــا شــوف عرضــون مــنهم م

ليس كلهم يتولون بل منهم من هـم مـؤمن حقيقـة وال يتـوىل كـذلك إذا دعـوا إىل اهللا ورسـوله هـل كلهـم يتولـون ؟ ال 

حكــم اهللا ورســوله وهلــذا يقــول يتــوىل فريــق مــنهم  كــم اهللا ورســوله ويتخاصــم إىل اهللا وســوله ويقبــلمـنهم مــن ينقــاد حل

وهم معرضون عن ايء إليه أو عن حكمه نعـم يتـوىل وهـم معرضـون التـويل باجلسـم واإلعـراض بالقلـب ألن املتـويل 

معـرض والعيـاذ بـاهللا واملعـرض كـاره ملـا دعـي إليـه مـا أعـرض إال وهـو  يه أمل أن يرجع لكن إذا  توىل وهوقد يتوىل وف

  ذا أشد يف التويل فالتويل باجلسم واإلعراض بالقلب يعين أم يتولون وليس من نيتهم الرجوعيكرهه ه

مــن يتعصــب للمــذهب أو لقــول واحــد مــن أهــل العلــم إذا دعــي هللا ورســوله يقــول هــذا   ويف اآليــة دليــل علــى خطــر 

وع إليهمـا بعـض النـاس يقـول كتاب اهللا وهذه سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فالواجب التحـاكم إليهمـا والرجـ

ال املــذهب كــذا وقــال العــامل الفــالين كــذا ومــا أشــبه ذلــك هــذا فيــه شــبه مــن هــؤالء املنــافقني الــذين إذا دعــوا إىل اهللا 

ورسوله ليحكم بينهم جتده متـوىل ومعـرض وبعـض النـاس والعيـاذ بـاهللا ال يتـأىن أبـدا علـى طـول يغضـب ويقـوم يقـول 

فـالن طيـب هـل فـالن هـو الرسـول ال فـالن بشـر يأخـذ مـن قـول الرسـول عليـه الصـالة  تبعنيب ذا يريد أن يأبدا ال 

ولكــن هــذا  نعــم صــحيح اخطــئ واصــيب وتصــيب  ارة يصــيب فــإذا قيــل وأنــت أيضــا ختطــئوتــ خيطــئوالســالم تــارة 

ألزمـك أن  كتاب اهللا وسنة رسوله تأمله أنت أنا ال ألزمك أن تأخذ مبـا فهمتـه أنـا مـن كتـاب اهللا وسـنه رسـوله لكـين

الفـا أمـا هـل يكـون موافقـا أو خم ليـه وسـلم مث تنظـر إىل قـول مـن قلـدتتنظر إىل كتاب اهللا وسـنه رسـوله صـلى اهللا ع

فالن وفالن فهـذا ال أوافقـك عليـه فهنـا  اتبع ال أنظر فيها ألينابد وتقول  رسول اهللا سنةأن تعرض عن كتاب اهللا و 
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له لتنظر فيه وتتبعه وبني أن أقول هذا كتاب اهللا سنة رسوله ولكـن الـزم فرق بني أن أدعوك إىل كتاب اهللا وسنة رسو 

لزمتك به فقد دعوتك إىل ما يتك عنه دعوتـك إىل تقليـدي ولكـين اما أفهمه أنا منهما هذا ال ألزمك به ألين إذا 

   بع إال فالنا.جر وتقول أنا ال أتدعوك إىل كتاب اهللا وإىل سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم املهم أال تتحن

  


